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• SOBRE A REDE DE TRABALHADORES THYSSENKRUPP
• A THYSSENKRUPP VAI MUITO BEM, OBRIGADO
• TODOS RUMO A GREVE GERAL!
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N
os dias 28 e 29 de março foi 
realizado na sede da Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos (CNM) 
em São Bernardo do Campo (SP) o 

“11º Encontro Nacional dos Trabalhadores da 
Thyssenkrupp.

Além dos representantes dos trabalhadores 
de várias plantas (RS, SP, PR, MG e DF), 
participaram também o DIEESE e assessores 
da CNM e da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 
Esse encontro tem por objetivo, buscar 

informações sobre a realidade de cada planta do 
Grupo Thyssenkrupp, na visão dos trabalhadores. 

A troca de informações permite a busca de 
ações conjuntas para soluções de problemas 
comuns. O debate com a direção da empresa 
busca ter conhecimento sobre a situação da 
empresa, repassando a visão dos trabalhadores 
sobre os assuntos de seus interesses. 

11º ENCONTRO NACIONAL DOS 
TRABALHADORES THYSSENKRUPP REAFIRMA 

O DIÁLOGO SOCIAL

ESPECIAL THYSSENKRUPP
300 EXEMPLARES - ABRIL DE 2017

ATENÇÃO METALÚRGICO(A) DA THYSSENKRUPP!
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EXPEDIENTE

Sobre a Rede de Trabalhadores Thyssenkrupp

Dia 28 de abril! Todos rumo a paralisação geral!

A Rede de Trabalhadores 
Thyssenkrupp nasceu em 2004a 
partir da necessidade dos tra-
balhadores conhecerem o que 
acontece em cada localidade. A 
Rede não substitui os Sindicatos. 

Pelo contrário, os Sindicatos 
saem fortalecidos a partir do mo-
mento que participam da Rede 
e têm as informações sobre a 
empresa em sua base de repre-
sentação. A Força Sindical e a 
CUT representam mais de 90% 
dos trabalhadores da Thyssen 

A ThyssenKrupp vai muito bem, obrigado
No 2º dia do encontro, com a 

participação da empresa, foram 
apresentados os resultados dos 
mais diversos segmentos da 
Thyssen, com índices positivos. 
Foi informado também que a 
CSA está sendo vendida para o 
grupo Ternium. 

Pelo lado dos Sindicatos e 
trabalhadores, as manifestações 

foram no sentido de informar as 
precariedades que acontecem nas 
fábricas, como o descuido com a 
saúde e segurança, desrespeito a 
representação dos trabalhadores 
e a legislação sobre os pagamen-
tos dos abonos e outros. 

Reafirmamos que os trabalha-
dores merecem o mesmo trata-
mento. Como pode numa planta 

ter uma PLR com valor mais que o 
dobro da outra, sendo do mesmo 
segmento? Por fim, deixamos 
claro que estaremos elaborando 
uma pauta de reivindicações que 
será encaminhada à direção da 
empresa.

Os resultados conquistados 
pela Thyssen teve a fundamental 
participação dos trabalhadores! 

Para intensificar a luta 
contra as  reformas do 
governo Temer, incluindo 
Previdência, legislação 
trabalhista e terceiriza-
ção, as centrais sindi-
cais definiram um ato 
nacional para o dia 28 
de abril, com protestos 
e paralisações. Até esta 
data vários Sindicatos 
vão mobilizar os traba-
lhadores em todo o país.

no Brasil. 
Foi acordado entre as centrais 

que a cada 2 anos a coordena-
ção seja alternada. Nesse encon-
tro assumiu a coordenação da 
Rede, André Santana, dirigente 
sindical e trabalhador na fábrica 

de elevadores e Jamil Davilla, 
secretário geral do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Curitiba. Jamil foi 
escolhido para compartilhar as 
tarefas e ajudar na organização 
dos trabalhos. O próximo encon-
tro será em Guaíba (RS).


